Paulus Paradox Del 1
(Paradox = skenbar motsägelse)

Sanningen
om Paulus
och lagen

Ett sammandrag av en videoserie i 5 delar, ”Pauline Paradox Series”
som handlar om Paulus och hans omdiskuterade avskaffande av Toran,
Guds lag i Gamla Testamentet, från 119 Ministries, Costa Rica.

Har majoriteten någonsin fel?

Detta är en sammanfatting av en videoundervisning i fem avsnitt, under rubriken ”Pauline Paradox
Series” som du hittar i sin helhet på;
www.119Ministries och www.TestEverthing.net
Avsedd som en hjälp till dig som har en begränsad
förmåga att förstå Engelska när du tittar på
videoundervisningen.
Denna serie kommer att ifrågasätta vad många av
oss har lärt sig. Var det bud som Gud gav till Israels
folk tillfälligt, eller gäller de fortfarande? Förhoppningsvis är du ivrig att pröva detta mot Guds ord,
eftersom det är kärnpunkten i denna serie.
• Serien är uppdelad i fem avsnitt:
Del 1) Har majoriteten någonsin fel?
Del 2) Den Paulus du troligtvis aldrig lärt känna.
Del 3) Varför är Paulus så svår att förstå?
Del 4) Vilken lag Paulus?
Del 5) Går det att komma över de vanligaste
motsättningarna?
När du går igenom det här studiet, ta det då långsamt och om så behövs, gör en paus och undersök i
din Bibel att det stämmer. Vi rekommenderar att du
läser Apgostlagärningarnas kapitel 10 och 15 innan
du börjar. Välkommen till denna undervisning.

Är du nöjd med inkonsekvenser, fel och motsägelser,
speciellt när det gäller vår förståelse av Bibeln?
Om du svarar ja på den frågan är denna undervisningsserien sannolikt inte av intresse för dig. Men
om du är som de allra flesta och tycker om att pröva
det du tror på, verkligen vill fördjupa dig i Guds ord
och har en önskan om att acceptera och tillämpa
sanningen, då bör denna undervisning vara av värde,
kanske rent utav förändrar ditt liv.
Så gott som alla världens Bibellärare håller fast vid
doktriner som i viss mån är felaktiga. Det är tyvärr
ett faktum. Alla ärliga lärare borde medge att det är
möjligt eller sannolikt att de har fel på vissa områden. Vi lurar oss själva om vi tror att vi har allt klart
för oss, eller att någon annan har alla svar.
Men ska vi bara skaka på huvudet i frustration
eller försöka förstå Hans ord bättre? Är det okej att
ha fel? När Han återvänder kommer vi att förstå allt,
men får det oss att avstå från att försöka förstå Hans
ord bättre redan nu? Uppgiften hos den Ande som
borde finnas inom oss, bör alltid vara att motivera
oss att vilja förstå och tillämpa Guds ord mer och
mer. Den ger oss en önskan att fördjupa oss i ordet,
lära oss det, och tillämpa det i våra liv.
När Bibeln säger att något är sant, borde det få oss
att vilja göra det på grund av vår tro. De flesta anser
väl att det är fel att mörda och stjäla, så alla som tror
att Guds ord har rätt i dessa saker kommer att välja
att inte göra dem.

På samma sätt anser vi också att vara döpt och ärlig
också är rätta instruktioner som Bibeln ger. Alltså
utövar vi dessa saker eftersom de är sanna. De är en
del av Bibeln som vi gör anspråk på att ha förtroende
för. Vi tror att det är sant, så varför skulle vi inte vilja
göra det som är sant.
Det är vår tro som leder till frälsning, inte vad
vi gör. Frälsning kommer genom tro, inte genom
gärningar. Samma tro som leder till frälsning föder
också gärningar. Gärningarna har inte och kommer
aldrig att ha något samband med vår frälsning. Men
bara för att det inte finns något direkt samband finns
det ändå helt klart en sambandseffekt.
Vår tro leder till frälsning och verklig tro tar sig
också uttryck i våra handlingar. Vi kommer att förklara mer om detta lite senare om det kanske verkar
förvirrande just nu. Bibeln är mycket tydlig på den
punkten och vi vill se till att du förstår att denna
undervisning visar på samma sak. Det finns inget
sådant som en gärningsbaserad frälsning.
Vi strävar efter att vara uppriktiga på grund av att
vi är frälsta, på grund av vår tro. Detsamma gäller för
alla Guds bud. Av samma skäl som vi inte mördar
någon håller vi alla Guds bud. Att hålla Hans bud är
ett bevis på att vi tror att dessa bud är sanna. Det är
bevis för att vi tror att Bibeln är sann, ett bevis på vår
tro, inte orsak till den.

Om vi bestämmer oss för att lita på någonting, kommer vi självfallet att göra det till vad vi vill leva för
och tro på. Vad du har inuti blir synligt utåt. Detta är
syftet med den helige Ande, som ger oss en hunger
att lära känna sanningen. (Hesekiel 36:27, Joh 14:7,
16:13, 1 Joh 2:27).
På flera sätt har många idag en förvirrad känsla
inom sig, eftersom de ser många saker i Guds ord
som är sanning. Men andra runt omkring säger att
det inte längre är sanning och att de inte ska tro på
detta. Stör det inte dig? (Psalm 119:43, 119:142)

Det bör få oss att undra över om något som Gud
förklarat vara sanning, inte längre är sanning? Om
sanningen inte längre är sanning, var den då verkligen sanning från början? Detta är berättigade frågor
som alla bör ställa sig. Kan instruktioner som kal�las frihet i Skriften vara något som Gud senare tagit
bort? (Psalm 119:44-45) Har Gud befriat oss från den
frihet vi redan fått?
Låter inte det ganska absurt? Men tro det eller ej,
den förhärskande undervisningen idag lär att det
faktiskt är vad Gud gjort. Samma frihet kallas även
träldom. Han sägs ha befriat oss från vår redan etablerade frihet, för att istället ha gett oss en annan typ
av frihet som endast finns i Kristus.
På något sätt anses den frihet som erbjuds av Fadern och friheten som Sonen ger vara två olika saker
som står i strid med varandra. Kan detta rimligtvis
vara sant?
Här en annan fråga som är ganska förbryllande.
Gud förklarar att hans lag är perfekt (Psalm 19:7).
Men den förhärskande populärundervisningen lär
att Guds lag ändrats och gjorts bättre. Hur kan något
som redan förklarats perfekt bli ännu mer perfekt?
Ifall detta resonemang inte bekymrar dig alls och du
är nöjd med denna teori, så kommer du troligtvis
inte att få något större utbyte av denna undervisning
och du sparar tid genom att sluta läsa här.
Vår avsikt är att uppenbara och tillrättalägga
denna vilseledande teori. Så om du vill få bättre förståelse i detta ämne, så kan denna undervisning vara
värdefull. Ditt kött kommer inte att älska svaren, men
Guds ord säger att Anden inom dig kommer att göra
det. Om du bara är en aning fundersam över dessa
motsägelser, så är det något som behöver redas ut.
Alla som har den helige Ande boende inom sig
bör alltid vara öppna för att lära sig mer. Vi är alla i
viss mån både lärare och studenter. Det vi kan göra
och verkligen borde göra, är att ständigt rannsaka oss
själva och andra inför Guds ord. Vi skulle älska att
korrigera oss själva och bli korrigerade, eftersom det
värsta som kan hända är bara att vi blir ödmjukade
och förstår Guds ord bättre. Båda är två underbara
händelser.
Gud säger att eftersom Han älskar oss kommer Han
också att tukta oss (Ords 3:12). Om du känner att de
Bibelavsnitt som används i denna undervisning tuktar dig, se det då som att du är älskad av Gud, för det
är just vad Guds ord gör. Den som undviker Guds
fostran utestänger kunskap. Den är vis som älskar
Guds fostran. (Ords 12:1).

Att undvika Guds fostran leder till vår egen undergång;
HERREN avskyr den ogudaktiges väg, men den som
far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont
för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. (Ords 15:9-10)
Somliga säger att vi inte skall tillrättavisa varandra, men det verkar inte särskilt trovärdigt.
Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt
eftertryck. Låt ingen se ner på dig. (Tit 2:15)

Guds lag (Torahn) kommer från hans eget hjärta;
den är avsedd för oss, att finnas i oss, att byta ut våra
hjärtan mot Guds hjärta. Därför att Gud är kärleken.
Att följa alla Guds instruktioner definieras som en
kärlekshandling. Läs gärna hela Psalm 119!
Det längsta kapitlet i hela bibeln, men det är verkligen värt att läsa. Det blir uppenbart när man läser
Psalm 119 att David fick Gud att ge honom denna
hjärttransplantation. Eller läs Psalm 37:31 och 40:8.
Guds lag fanns helt klart i Davids hjärta.

Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför
alla, så att även de andra tar varning. (1 Tim 5:20)
Om du ger visa råd får du kärlek tillbaka. Bespottaren hatar tillrättavisning från Guds ord och kommer att hata dig.
Förmana inte en bespottare, han kommer endast att
hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att
älska dig. (Ords 9:8)
Utan Guds ord, kan vi inte upptäcka vad som är fel.
Om vi inte kan upptäcka felen då kan vi inte heller åtgärda dem. Hur illa skulle vi behöva tycka om
någon för att inte i kärlek tillrättavisa honom?
Denna undervisning kommer att vara en aning
närgången ibland och ofta skarp som Guds ord faktiskt är. Men kom ihåg vad sanningen gör;
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare
än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att
det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en
domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Hebr 4:12)
Kom ihåg att hjärtat av naturen är bedrägligt och
det bekräftas ofta av dem som blir tillrättavisade.
”Men Gud känner mitt hjärta.”
Det är sant, Gud känner verkligen våra hjärtan.
Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt
sjukt. Vem kan förstå det? (Jer 17:9)
Gud vill ge oss ett nytt hjärta, ett som följer hans
stadgar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och
ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma
in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar
och håller mina lagar och följer dem. (Hes 36:26-27)
Det är hela syftet med det förnyade förbundet, att
ge oss en längtan och kärlek till Hans lag (Torahn)
och placera den i våra hjärtan. Inte att ändra eller
avskaffa den.
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall
sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga
min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
(Jer 31:33)

Gud tar ut vårt eget hjärta och ger oss Sitt hjärta.
Det är ingen större överraskning att David sägs vara
efter en man efter Guds eget hjärta.
Men Gud avsatte honom (Saul) och gjorde David till
kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag
har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta.
Han skall utföra min vilja i allt. (Apg 13:22)
Vi uppmuntrar dig till att lyssna på vad Guds
Ande säger dig allteftersom du går vidare i denna
undervisning och uppmuntrar dig att ständigt pröva
den mot Hans ord. (1 Tess 5:21)
Så hur kommer det sig att saker blir fel? Är det möjligt att något vi tror personligen skulle kunna vara
fel? Hur kan vi veta det? Skall vi gå efter vad majoriteten tror, eller efter vad de mest framgångsrika tror?
De har säkert allt klart för sig. Hur skulle så många
förståndiga människor kunna ha fel? Har inte majoriteten alltid rätt?
Skall vi rätta oss efter vad som traditionellt setts
vara grunden för tron? Är det ens möjligt att kristna
kan ha varit så fel under så lång tid? Skall vi gå efter
vilka böcker som har sålts mest, eller vem som har
den största kyrkan? Om det är populärt bland folk,
är det en garanti för att det alltid är rätt?

Hur vi vet vad som är rätt eller fel avgörs av vad vi
tror är sanningen. Sätter vi vår tro till ett samfunds
lära eller ärvda traditioner? Sätter vi vår tro till att en
pastor eller annan männniska alltid ger oss sanningen? Eller... ska vi sätta vår tro till Guds ord?
Det sista bör vara det rätta svaret. Vi borde alla
redan veta det. Men hur många gånger har vi hamnat
i ett läge där vi glömmer att Guds ord är källan till all
visdom och sanning. Det är Guds ord som är källan
till sanningen och exponerar vad som är missvisande
eller fel. Men hur kan det då finnas så många olika
åsikter och perspektiv under samma paraply som
vi kallar tro och förmodas härstamma från samma
Guds ord? Var kommer all denna förvirring ifrån?
Det är i vart fall inte Guds fel.
Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.
(1 Kor 14:33)
I själva verket är vi själva alltid problemet. Det har
alltid varit så. Om vi tror att Guds ord är den enda
källan till vår tro, då finns alltid orsaken till missuppfattning hos oss själva eftersom fel inte förekommer i
Guds ord. Det är det enda sätt fel uppstår på.
Detta är vårt kött förutbestämt till och vill ha det så.
Vi kan komma fel genom misstaget att sätta vår
tro till människor, traditioner, historiska händelser,
populära tolkningar o s v, även när det strider mot
Guds ord.
I själva verket säger Guds ord att vi inte behöver
att någon som undervisar oss. Allt vi behöver finns
inom oss själva när hans smörjelse bor i oss.
Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni
har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon
som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om
allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som
den har lärt er. (1 Joh 2:27)

Betyder det att lärare inte kan ge oss något, att de bör
undvikas? Nej, naturligtvis inte. Lärare kan påskynda
inlärningen eller peka ut felaktigheter med hjälp
av Guds ord. Det är en del av missionsbefallningen
att undervisa alla folk att vara lydiga till allt vad vår
Frälsare befallt (Matt 28:19-20). Det är vårt uppdrag
från Herren. Vi är skyldiga att undervisa. Vi är också
skyldiga att vara lärjungar.
Om vi inte undervisar lydnad till Hans ord, då lyder vi helt enkelt inte missionsbefallningen. Men det
innebär också att vi även måste pröva våra lärare mot
Guds ord. Vi är ansvariga för vad vi tror är baserat
på vad Guds ord säger, inte vad andra lärt oss att tro.
Vi är skyldiga att se till att andra undervisar oss från
Guds ord.
Problemet är att det inte finns tillräcklig disciplin
i dag och ännu värre är det när den studerande inte
ansvarar för sin del i att pröva allt som lärs ut från
Guds ord. Även om lärarna verkligen undervisar från
Guds ord, kommer det fortfarande att finnas de som
vägrar att lyssna;
”Hur kunde jag hata förmaning, hur kunde mitt hjärta
förakta tillrättavisning! Varför lyssnade jag inte till
mina lärares röst, varför vände jag inte mitt öra till
dem som undervisade mig? (Ords 5:12-13)

Den undervisning du får här kan också vara fel.
Du uppmanas att pröva den. Faktum är att om denna
undervisning är fel och du vet om det, vilar ett ansvar
på dig att berätta det med hjälp av Guds ord och korrigera oss. Ingen skall behöva se en broder eller syster
bli ledd på fel väg och ännu värre, undervisa andra
fel. Vilket bevis på kärlek skulle det vara?
Tillrättavisning är tecken på kärlek. Vi bokstavligen hatar våra bröder om vi inte tillrättavisar dem
och vi bär även på deras synd på grund av det
(3 Mos 19:17).

Tyvärr utnyttjar bedragaren alla möjligheter att
komma åt våra köttsliga svagheter och använder dem
för att splittra Guds folk och ogiltigförklara Guds
ord. Det tråkiga är att vår köttsliga varelse tycks gilla
felaktigheter (Rom 7, 1 Tim 4:2-5). Köttet vill absolut
inte bli tillrättavisat. Det gör lärarens uppgift betydligt svårare. Det enda som övervinner den köttsliga
viljan är Anden.
Om lärarens åhörare inte har Guds Ande, finns
det inget öra som hör (Rom 8). Det är de som lyssnar
efter Anden som rättar sig efter Guds vilja. De som
drivs av sin köttsliga vilja vill helst inte ha något med
Ordet att göra över huvudtaget.
Om vi inte prövar oss själva och andra inför Guds
ord, blir det nästan omöjligt att upptäcka och rätta
till felen. Enhet är inte möjligt att uppnå. Alla välsignelser som är avsedda för oss, att vandra i fullheten av Hans sanning är inte möjlig förrän vi alla är
mogna och talar sanningen i kärlek. Tills dess kommer enheten helt enkelt inte att visa sig (Ef 4).
Därför är det viktigt att få reda på vad sanningen
egentligen är och använda sig av den. Den enda sanning vi har är Guds ord. Så när det gäller att tillrättavisa någon eller oss själva, finns det bara ett sätt att
göra detta på; en grundlig jämförelse av vår övertygelse mot Guds ord.
Inte mot böcker, människor, predikanter, trosuppfattningar, eller något annat konstgjort överhuvud
som vi kan tänkas förtrösta på.

Vi skall bara ha ett huvud och det är vår Frälsare och
Herre, Jesus Kristus, eller Jesus Messias som är hans
rätta namn. Han som blev till i köttslig gestalt (Joh
1:14), som är Guds Ord (Upp 19:13) och är densamme i går och i dag och i evighet (Hebr 13:8).

Jesus är en vandrande Bibeln. I allt vad Han gjorde,
och undervisade praktiserade han sanningen, den
sanning som är densamme i går och i dag och i evighet. Bara för att vara tydlig; ”densamme” betyder i
praktiken ”oföränderlig,” att han aldrig ändras.
Vi kanske inte behöver betona detta, men kom
ihåg att många lär ut att Guds ord har förändrats.
Är det inte problematiskt när någon påstår att Han
är densamme i går och i dag och i evighet, och ändå
mena att han har förändrats? Om detta inte är något
problem för dig, så kommer heller inte denna undervisning att vara av något värde.
Jag misstänker dock att de flesta som är ärliga mot
sig själva inte kommer att acceptera att någon som är
densamme har förändrats. Det enda som har förändrats är vår uppfattning om Guds ord och det finns ett
par tusen år av historia som bevisar detta. Med detta
som bakgrund förstår du lättare avsikten och syftet
bakom denna undervisning.
Allt för ofta missar vi att pröva oss själva och i viss
mån även andra. Kanske inte avsiktligt, men vi håller
ibland fast vid oprövade antaganden som vi litar mer
på än vad vi sannolikt borde. Antingen på grund av
deras position, andra utmärkelser som bevis för att
de har någon form av auktoritet.
Vi bör inse att det finns en befogad anledning när
Herren säger att han är mot de sista dagarnas herdar och håller dem ansvariga vid hans återkomst på
Herrens dag (Hes 34). Rent vatten har förorenats och
gröna ängar nertrampats som en följd av att Hans får
blivit skingrade.
Många tror blint på de herdar som Herren säger
att han är emot under den sista tiden. Om det inte
vore så och vi inte behövde upprättas på nytt hade
han inte sagt det. Men vi har varit förskingrade och
behöver återförenas. Oprövade antaganden riskerar
att leda oss på avvägar.
Låt oss ta en titt på hur det varit tidigare.
I det första århundradet fanns det cirka 27 olika trosinriktningar med olika inställningar i olika frågor. De
dominerande sekterna var Sadducéerna och Fariséerna. Fariséerna hade ca 7 olika samfund under sitt
paraply. Fariséerna var dåtidens skriftkunniga.
De var människor som hade svar på allt. De skulle
med all säkerhet ha varit den mest respekterade och
uppskattade rörelsen i dag. Deras undervisning byggde på ”kunskaper” som var flera hundra år gamla och
gick vidare från generation till generation.

De var lärare, ledare, högt aktade akademiker och
forskare. Deras förkunnelse hade förmodligen
prövats av de mest framstående rabbinerna under
många generationer. Även Paulus bekände sig till den
rådande Fariséiska läran under en betydande tid av
sitt liv. Fariséernas lära var under det första århundradet den förhärskande inriktningen. De var också
Bibelkommentatorer och Bibliska lärocenters experter på sin tid.

Med detta sagt, skulle vi kunna förvänta oss att dessa
Fariseér hade en ganska sund teologi enligt dagens
etablerade teologiska standard. De borde ha haft
rätt i det mesta. Men få vågade utmana deras tolkning av Guds ord. I själva verket krävde den rabbin
som Paulus utbildades under, Gamliel, att studenten
skulle memorera hela Torahn, ord för ord, alltså de
fem första böckerna i Bibeln! Hur många av oss har
memorerat detta?
De hade också historiska traditioner och läror
från sina föregångare som gick vidare från generation
till generation. Den kallades ofta den muntliga lagen
och många ortodoxa judar kallar den idag för Talmud. Denna memorerades och praktiserades också
och det var där problemen började.
De hade som sagt svar på allt och var mycket
uppskattade lärare på sin tid. Alla visste om det. De
hävdade att Guds ord var sanningen och ledstjärnan.
Om du hade en fråga om Guds ord, skulle du gå till
dem. Men hur gick det för dem med alla sina kunskaper? Inte särskilt bra.
Sanningen är den att detta har varit problemet för
Guds folk genom hela Bibeln. Livet blev ett hav av
religiösa föreskrifter och lärosatser. Alltför ofta har
vi fått höra att fariséerna höll och undervisade om
Mose lag.

Jesus, (hans hebreiska namn är Yeshua), gjorde en del
intressanta uttalanden om fariséerna.
Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.” Han sade också till dem: ”Ni upphäver
fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna
stadgar. Mose har sagt: Hedra din far och din mor och:
Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas
med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin
far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i
stället som ’korban’, som offergåva, då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. Ni
upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och
för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”
(Mark 7:8-13)
Här citerar Jesus Mose och sa att vad Mose skrev
är Guds ord och Guds lag men Fariséerna upphävde
den med sina läror och traditioner. Deras utbildningssystem, väletablerade teologiska skolor och
uppskattade förhärskande ledarskap hade allvarliga
fel. De hade Guds ord, men deras traditioner, läror
och sätt att leva efter den upphävde Guds ord. Det
finns ett par saker värda att notera här.
1) Fariséernas förhärskande ledarskap var uppenbarligen mycket fel i sin lära. Det är inte bara någon annans uppfattning om att de hade fel. Jesus själv sa det.
2) Jesus sa att omintetgöra vad Mose skrev är helt fel.
Om Han inte ansåg det så skulle Han inte ha sagt det.
Han sa inte ”upphäv inte Mose lag”, bara för att lite
senare säga ”det okej att upphäva Mose lag.”
Detta bör få oss att undra. Varför tillbringade Jesus
så mycket av sin verksamma tid till att få dem att gå
tillbaka till vad Mose egentligen hade skrivit. Menade
han att vad Mose skrivit inte längre var av värde att
praktisera som giltiga instruktioner från Gud?
Om Jesus gav oss och praktiserade sanningen i sitt
eget liv, är det inte också vad han lärt oss? Om Jesus
lär lydnad till Mose lag, han som är vår Herre, skall
vi då inte lyssna till Honom? Om det var fel i Mark 7,
att upphäva Mose lag, är det nu plötsligt rätt?
Kan fel blir rätt?
Varnade inte profeten Jesaja just om detta?
Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som
gör mörker till ljus och ljus till mörker,som gör bittert
till sött och sött till bittert! (Jes 5:20)
Jesus försökte ständigt lära fariséerna att de bör
praktiskt tillämpa det Guds ord som de predikar. Fariséerna sa med sin mun att vad Mose skrev var sant
och från Gud, men i praktiken och i sina traditioner
upphävde de Guds ord.

Jesus kallade detta för skenhelighet eller hyckleri.
”Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare.
Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med
sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar
är människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er
till människors stadgar.” (Mark 7:6-7)
Upprepade gånger försökte Jesus lära dem att
samma Guds ord som han hävdade var kommet i
köttet (Joh 1:14, Upp 19:13), samma Guds ord är
detsamma i dag, i går, och för evigt (Hebr 13:8), det
Guds ord som de skulle utöva. Guds ord hade helt
enkelt inte förändrats. (Jes 40:8)
Oftast vägrade de helt enkelt att ta emot det.
De hade ”Bibeln kommen i köttet” som gick omkring
ibland dem och undervisade, men de vägrade att
göra vad Mose sagt. Istället inriktade de sig på vad de
själva ville göra, inte vad Gud ville att de skulle göra.
Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller
lagen. Varför vill ni döda mig?” (Joh 7:19)

Finns Mose undervisning i vår Bibel också? Håller vi
hans bud? Är det som var rätt då fel nu, och det som
var fel då, rätt nu? Gör vi vad Mose skrev? Tror vi att
det är sanning? Anser vi att det är rätt sätt att älska
Gud och vår nästa?
Jesus befallde oss att lyssna till vad fariséerna och
de skriftlärda undervisade oss om, vilket är Mose
lag. Den undervisade de ordagrannt från Mose stol.
Men Han sa lika bestämt att vi inte skulle göra som
de gjorde, eftersom de utövade traditioner och läror
som stred mot det Guds ord som de förkunnade.
”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt
vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter
deras gärningar skall ni inte handla. (Matt 23:2-3)

Varför tar vi inte Jesu ord på allvar? Varför fortsätter
så många av oss att inte göra det som förkunnades
från Mose stol och istället gör det som fariséerna
gjorde? Precis som Jesus undervisade i Mark 7, skall
vi följa Guds ord, inte överge eller upphäva det.
Han kallade dem hycklare, eftersom de predikade
lagen, men inte levde efter den.
Några av de starkaste ord som yttrades av Jesus
för dem som omintetgör vad Mose skrev, hittar du i
Matteus 23. Ändå upphäver vi samma Guds ord med
våra traditioner och läror, samma Guds ord som vi
säger oss tro på och vara riktmärket i våra liv.
En av de värsta saker som vi kan göra är att hävda
att vi har tro på Guds ord, men i praktiken följer
läror som är mot Guds ord. Jesus sa att det var likvärdigt med hyckleri och laglöshet. Kan vi hävda att vi
tror, att vi är hängivna och litar på Guds ord men inte
lever efter det i våra liv? Är 3 Mos 11 och 23 fortfarande Guds verksamma ord?
Naturligtvis är det så!
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller
profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan
för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och
jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick
i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför
upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna
så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den
som håller dem och lär människorna dem, han skall
kallas stor i himmelriket. (Matt 5:17-19)
I Matteus 5 kapitel talade Jesus om dem som inte
är medvetna om att de har undervisat mot Guds ord,
de som felade av okunnighet. De kommer helt enkelt
att vara minst i riket. Men vad händer med dem som
undervisar mot Guds ord, men borde ha vetat bättre?
Vad händer med dem som predikar och undervisar
mot Guds bud och helt enkelt vägrar att höra sanningen?
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig
komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den
dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp
av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut
onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många
kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen:
Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
(Matt 7:21-23)
Ser du det återkommande mönstret? Laglöshet i
Mark 7, laglöshet i Matteus 23, laglöshet i Matteus 5,
laglöshet i Johannes 7, laglöshet i Matteus 7... o s v.

Detta leder fram till vad han talar om i Matteus 7.
Jesus talade ju tidigare om vargar.
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er
klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.
På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar
man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från
tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt
träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig
frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett
träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i
elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
(Matt 7:15-20)
Visste du att skriften förklarar detta för oss?
Träden är människor (Jes 56:2-4, Mark 8:24).
Träden har utvecklats av säd. Säden är Guds ord
(Luk 8:11, 1 Petr 1:23). Träd producerar frukt efter
sin art, eller i enlighet med sädens DNA.
Du kan se vilken säd som en viss person tillhör;
Guds ords säd eller motståndarens säd, genom vilken
typ av frukt den personen lämnar efter sig. Ett Guds
ords träd producerar helt enkelt god frukt. Det är ju
ganska logiskt.
I ett annat avsnitt nämns också vargar.
Har du någonsin undrat vad vargar egentligen står
för i skriften? I varje symboliskt omnämnande av
vargar visar det på de som undervisar mot Guds lag
och följaktligen också mot Guds ord. De är de dåliga
träden som ger dålig frukt, men vi behöver egentligen Jesus att tala om det för oss.
Allt vi behöver göra är att läsa exempel på när vargarna presenterar sig själva i Skriften, för att se vad
de åstadkommer, vad deras frukt blir.
Här är ett exempel från profeten Hesekiel om de
sista dagarna, Herrens dag eller vredens dag;
HERRENS ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats
och inte har sköljts av regn på vredens dag. De profeter
som finns där har sammansvurit sig och blivit som
rytande, rovgiriga lejon.

De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. Prästerna
kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De
skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar
inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt
ibland dem. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga
vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att
skaffa sig orättfärdig vinning. De profeter de har tjänar
dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar.
De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN
inte har talat. (Hes 22:23-28)
Vargarna borde ha vetat bättre. De var ledare och
herdar. På grund av detta säger Gud att i den sista
tiden är Han emot herdarna och att Han slutligen
kommer tillbaka som konungarna Konung och som
den sanne herden.
Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna
och skall utkräva mina får ur deras hand och göra
slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer
kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda
mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.
(Hes 34:10)

Läs gärna hela Hesekiel 34 i sammanhanget om Herrens dag, när han som David, kommer tillbaka för att
samla ihop fåren och regera i landet.
När det gäller Guds lag, är det många som helt enkelt är vilseledda. De har inte kommit till den punkt
där de borde veta bättre. De praktiserar inte hela
Guds ord eller undervisar efter det, eftersom de helt
enkelt är lurade och ännu inte förstått att det är så.
Enligt Jesus i Matt 5, är det de som kommer att vara
minst i riket.

Men det finns även de som borde veta bättre, men
ändå inte gör det. De har hört sanningen, som är hela
Guds ord, men förkastat stora delar av det.
I det exempel som Jesus nämner i Matteus 7:21,
finner vi att denna grupp verkligen anser att de är
frälsta, men genom deras fortsatta laglöshet, visade
det sig att de inte ens trodde på Guds ord.
Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om
dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle
drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de
vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och
förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.
(Jud 1:4)
Vi måste komma ihåg att Jesus är Guds ord. Det
går inte att förneka delar av Guds ord och samtidigt
hävda att man känner till det och följer Jesus. Det är
en total motsägelse. Jesus är trogen mot Guds ord
eftersom Han är Guds ord. Om vi förnekar honom,
kommer Han att förneka oss, därför att Guds ord säger att Han skall göra det. Han måste vara trovärdig.
Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Är vi
trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig
själv. (2 Tim 2:12-13)
Även om vi förnekar Guds ord och förnekar vad vi
tror på, så förblir Han trofast, eftersom Han är densamme i dag, igår och för evigt. Men om vi förnekar
Guds ord, som är Jesus Kristus, och Han inte förnekade oss, skulle Han göra sig skyldig till att också
förneka Guds ord. Han skulle förneka sig själv.
Att tro på Guds ord, tro på Messias, är det enda
som ger oss nådens fria gåva. Om vi förnekar vår
tro på Ordet förlorar vi också Guds nåd. Det är ett
paketerbjudande.
Det innebär att om vi begår ett misstag eller syndar, har vi därför inte förlorat vår tro. Men vi kan inte
leva och synda som om Guds ord inte längre gäller
och fortfarande hävda att vi är troende.
Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för
synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en
förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den
som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om
två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare
straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar
Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för
orent, det blod som har helgat honom, och som smädar
nådens Ande? Vi känner honom som har sagt: Min är
hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren
skall döma sitt folk. (Hebr 10:26-30)

Vi kan inte bekänna vår tro med vår mun och samtidigt förneka samma tro med våra gärningar:
Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. (Jak 2:17)
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan
gärningar död. (Jak 2:26)
Om det finns någon vers i Bibeln som ska tas på
högsta allvar är det Matteus 7:21:
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig
komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
De som borde ha vetat bättre kommer att bli varse
det på den hårda vägen, som en mycket sorglig insikt.
Honom som de kallade Herre och i vars namnm de
gjorde många underverk, kommer att hävda att Han
inte känner dem. Han kommer att anklaga dem för
laglöshet och visa på deras bristande tro på Guds ord,
eller honom själv.

Det är anledningen till att Paulus sa att vi skulle
pröva oss själva och vår tro (2 Kor 13:5).
Vi får inte glömma att Guds ord är Messias, och
Messias är Guds ord. Om vi helt accepterar Honom,
då accepterar vi samtidigt helaGuds ord. Det är ett
komplett paket och vi kan inte välja vilka delar vi gillar eller inte gillar.
Vi skall testa allt enligt Hans ord.
Är det möjligt att det undervisas rent teologiska
felaktigheter idag? Det kan vi nog med säkerhet utgå
ifrån. Jesus hävdade att Fariséernas traditioner och
läror var fel och omintetgjorde vad Mose skrivit är
lika sant om majoriteten av våra lärare idag.
Denna serie kommer att försöka visa på att traditioner och läror i dag omintetgör vad Mose skrev.
I huvudsak kommer den att lära oss på nytt vad Jesus
redan lärt oss. Vad vi ser som ett bibliskt mönster är
att traditionell undervisning och förståelse fortsätter
i fel riktning trots korrigering.

Har något förändrats i detta mönster? Finns det
något nytt under solen? (Pred 1:9). Idag förkunnas
enligt tradition och samfundsläror att Mose lag inte
längre gäller för Guds folk. Man predikar att 3 Mos
11 och 23 har upphävts och inte längre är något för
oss idag.
Enligt vissa beräkningar finns det idag över 33.000
kristna kyrkosamfund i 236 olika länder. (World
Christian Encyclopedia, Barrett, Kurian, Johnson
(Oxford Univ Press, 2nd edition, 2001). Det är väl
om något ett symptom på att det finns ett och annat
som är fel. Alla kan knappast ha rätt.

De flesta av oss känner troligtvis redan till detta
faktum. Men väldigt sällan ställer vi oss frågan varför
de troende är så splittrade. Om de 27 olika samfund
som fanns under det första århundradet var ett problem, så är kanske 33.000 en aning större.
Ibland är vi tveksamma till att vi skulle kunna ha
fel. Hur skulle så många människor kunna haft fel
under så lång tid? Om vi är protestanter, måste vi
inse att hela rörelsen föddes av insikten att många
människor varit på fel väg under hundratals år.
Protestanterna ansåg att nästan 1500 års lära var
allvarligt felaktiga. Det var grunden till hela reformationen. Vi får tacka Luther för detta.
Reformationen befriade oss från många vanföreställningar som Katolska kyrkan hade infört. Vi tog
ett steg i rätt riktning, ut ur ett förvrängt religiöst
system. Men nu är det dags att ta nästa steg!

Judas skrev om detta;
Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till
er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta
kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa
personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet
att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är
förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre,
Jesus Kristus. (Jud 1:3-4)
Precis som Judas skrev är det dags att gå tillbaka
till den tro som en gång för alla har överlämnats åt de
heliga. Det evangelium som alla i Bibeln skulle leva
efter, som Israels folk vid Sinai:
Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem.
Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon
nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. (Hebr 4:2)

Stannade vi upp vår granskning av läror och traditioner för tidigt? Har vi fortfarande en del i bagaget som
vi bär på? Både Bibeln och historien lär att människan, oavsett hur lång tid det har varit historiskt
etablerat, oavsett hur smarta människor är, oavsett
hur många som tror på samma sätt som dem, kan
deras lära vara precis lika obiblisk som Fariséernas.
Och tyvärr, precis som med Fariséernas lära, kan det
främja laglösheten.
Det enda sätt vi kan veta om vi vandrar i sanningen eller inte, är när vi prövar det vi tror på mot den
enda etablerade sanningen, Jesus. Vad han praktiserade och undervisade om är sanningen;
Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din undervisning är sanning. (Psalt 119:142)
Det är vad denna undervisning handlar om.
Det finns en hel del olika läror i omlopp om vad
Jesus praktiserade och undervisade om.
De flesta inom kristenheten säger att Guds lag inte
längre gäller.

Med andra ord, Mose lag som Jesus och varje författare av Bibeln levde efter, är avskaffad och inte längre
gällande för oss.
Psalm 119:142 säger däremot sanningen.
När Bibeln kallar Guds Torah god, helig, sanningen, vägen, ljuset, livet, friheten, perfekt, och rättfärdig, borde inte vi då också tro att Gud fortfarande vill
att vi ska ha den som rättesnöre för hur vi skall leva?
Vilken Gud skulle ta bort något bra från sitt folk?
Och vad är det för människor som vi hävdar att Gud
gjort detta och att det på något sätt är bra för oss?
När jag först började inse det här, var jag medlem
i en stor Baptistförsamling. När jag började ställa frågor, blev jag snabbt hänvisad till en vuxen söndagsskolelärare. Jag ställde frågor under flera veckor och
han var både snabb och vänlig i sina svar. Ändå var
jag inte nöjd. Han verkade ignorera eller inte riktigt
förstå vad jag försökte få svar på.
Han besvarade aldrig helt mina frågor helt. Han
pekade istället snabbt på några andra Bibelställen,
vanligen de som berörde Paulus. Han förklarade det
med att han var så upptagen att han inte hade tid att
svara på allt. Slutligen hänvisade han till en bok;
”The end of the Law: Mosaic Covenant in Pauline
Theology,” av Jason C. Meyer.
Jag har senare förstått att titeln säger nästan allt om
denna bok. Den handlar naturligtvis om Paulus. Men
det finns ingen profetia i Gamla Testamentet om att
Guds lag någonsin skulle komma att förändras och
speciellt inte att Paulus skulle vara skyldig till detta.
Så det skapar vissa problem i ljuset av Amos 3:7;
Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
I själva verket sade Gud att aldrig lägga till eller ta
bort något;
Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa.
Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån. (5 Mos 12:32).
Jesus undervisade och praktiserade den lag som
den var skrivet av Mose, så vi kan inte påstå att han
gjort någon förändring av lagen. Jesus sa att inte
ett jota eller enda prick i lagen skulle ändras innan
himmel och jord förgås. Petrus sa att vi fortfarande
ser fram emot den dagen (2 Petr 3:13) och Uppenbarelseboken 21 beskriver den dagen i detalj. Det har
ännu inte skett! Himmel och jord finns fortfarande
kvar.

Så vi kan alltså glömma Jesu ord om jota eller prick.
Ärligt talat finns det väl knappast någon av Jesu efterföljare som kan acceptera att det finns instruktioner i
Guds eget ord som vi inte längre behöver bry oss om.
Det verkar helt enkelt ofattbart att någon kan
påstå detta. Om Jesus ändrade något i Guds lag, så
är han enligt 5 Mos 13, att anse som en falsk profet.
5 Mos 13 var det prov som används för att avgöra
om en lärare var sann eller falsk. Det är Guds egen
definition.
Om man utgår från att Paulus är författare till
Hebreerbrevet, vilket många tror, är det faktiskt bara
Apg 10, Petrus vision? och Apg 15 som kan användas
för att stödja en åsikt om att Gud ändrat sin lag.
Om du inte närmare granskat Apg 10 och Apg 15
som berör Guds lag och ändå tror att de kapitlen kan
användas till stöd för att ta bort delar av vad Mose
skrev som Guds ord, uppmuntrar vi dig att studera
och pröva dessa kapitel mycket noggrant. Vill du ha
en mer ingående studie av handlingen i kapitlen 10
och 15 på video, vänligen besök oss på;
TestEverything.net.
När vi är färdiga med denna 2:a del, kommer vi
till Paulus brev. Nästan alla påstådda bevis för att
Gud ändrat sin lag är relaterade till Paulus. Är inte
detta intressant?
Även titeln på den bok som jag nämnde tidigare som med all kraft ifrågasätter Paulus och hans
förmodade teologi, har som huvudargument i sitt
försvar för att ”End of the Law” är sanning, att Paulus
undervisning bär skulden för detta.

Kanske bara det är jag som har dessa funderingar,
men är det inte lite konstigt att en bok om Paulus kan
kallas för ”Slutet på lagen”? Har du inte lagt märke
till hur många gånger Jesus predikat mot laglöshet
under hela sin verksamhet, som han definierade som
att vara emot Mose lag?
Förhoppningsvis har den första delen av denna
serie väckt ditt intresse. Vi måste inse att majoriteten
inte alltid har rätt. Många grupper av troende har
haft fel om viktiga saker under flera hundra år, så
kanske majoriteten nu bör betraktas som minoritet?

Om vi har svårt att tro vad som sagts här, så kan vi
bortse från hela reformationen och återgå till den
Romersk katolska läran. Allt ska prövas gentemot
Guds ord, det är vårt personliga ansvar. Det vore
ansvarslöst att inte göra det. Du kanske nu börjar
ifrågasätta din förståelse om Guds lag har ändrats
eller upphävts. Om du inte ens blivit intresserad av
möjligheten att pröva din tro mot Guds ord, då kommer denna undervisningsserie fortsättningsvis tyvärr
inte att vara av något värde för dig.

Vi kommer vi även att konsultera Paulus vän Petrus
och se vad han har att säga om Paulus, hans brev och
hans eventuella försök omintetgöra delar av Guds
lag. Vi kommer också att ta del av vad Paulus sa i
Apostlagärningarna där han flera gånger anklagades
för att inte undervisa ur Mose lag. Dessutom kommer vi även att börja undersöka några av Paulus brev
och avgöra om han verkligen undervisade mot Guds
lag.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning
hittar du på; www.testeverything.net

Det bör noteras att nästan varje försök till försvar av
att lagen avskaffats som motsägelse eller lära, bygger
på Paulus brev. I nästa del av denna undervisningsserie, kommer vi att introducera ”Den Paulus du
troligtvis aldrig lärt känna.”

Shalom, och må Herren välsigna dig i din vandring
genom hela Guds ord. Jon Sherman.
Email Info@119ministries.com
www.facebook.com/119Ministries
www.TestEverthing.net

